
У зв’язку із внесенням змін до ст.119 КЗпП України щодо трудових гарантій 

працівникам, призваними на військову службу за призовом під час 

мобілізації, на особливий період, просимо розмістити зазначене 

повідомлення та роз’яснення на шпальтах газети. 

  

Законом України від 18.03.2015 №259-VIII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації 

та соціального захисту громадян України, які підлягають звільненню з 

військової служби під час особливого періоду або у зв’язку з оголошенням 

демобілізації», який вступив в дію 16 квітня цього року, внесено доповнення 

щодо надання трудових гарантій працівникам, призваними на військову 

службу за призовом під час мобілізації. 

  

Статтю 119 КЗпП України доповнено п’ятою частиною, якою передбачено, 

що  гарантії із збереження місця роботи, посади і середнього заробітку 

зберігаються за працівниками, які під час проходження військової служби 

отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на 

лікуванні у медичних закладах, а також потрапили у полон або визнані 

безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на 

військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх 

звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних 

закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх 

після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх 

померлими. 

  

Зазначені додаткові гарантії є надзвичайно важливими і захищають права 

мобілізованих працівників, які постраждали як фізично, так і морально під 

час участі в антитерористичній операції на Сході України. 

  

  Нагадуємо,  що статтею 119 Кодексу законів про працю України 

передбачено, що за працівниками, призваними на військову службу за 

призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного 

року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній 

заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на 

час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата 

таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за 

рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 

  



  Аналогічні гарантії  передбачено для працівників, які були призвані під час 

мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової 

служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову 

службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом. У такому 

випадку за ними зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на 

підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування та 

форми власності, більше ніж на один рік (до закінчення особливого періоду 

або до оголошення рішення про демобілізацію). 

  

Департамент праці та соціального захисту населення Житомирської 

облдержадміністрації. ( для довідок: тел.47-47-19,  47-47-26). 

  

Управління праці та соціального захисту населення Житомирської міської 

ради. ( для довідок: тел.47-03-67) 

 


